
ПРЕДЛОГ 
 
 

    План рада туристичке инспекције за 2020. годину  
 
 
 Инспекцијски надзор је посао државне управе с циљем да се превентивним 
деловањем или изрицањем мера оствари законитост и безбедност пословања и поступања 
надзираних субјеката и спрече или отклоне штетне последице по законом и другим 
прописом заштићена добра, права и интересе (живот и здравље људи, животна средина, 
биљни и животињски свет, имовина, права и интереси запослених и других радно 
ангажованих лица, привреда и поштена тржишна утакмица, јавни приходи, несметан рад 
органа и организација, комунални ред и др.). 
 
 Туристичка инспекција приликом вршења инспекцијског надзора поступа сходно 
одредбама: 
- Закон о угоститељству ("Службени гласник РС" број 17/19), 
- Закона о туризму ("Службени гласник РС" број 36/09, 88/10, 99/11, 93/12 и 84/15),  
- Закона о инспекцијском надзору („Сл. гласник РС“ бр.36/15 и 95/18), 
- Закон о општем управном поступку  („Сл. гласник РС“ бр. 18/16), 
- Одлуке о боравишној такси („Службени гласник општине Ариље“ бр. 9/02, 1/05 и 5/13), 
- Правилника о условима и начину обављања угоститељске делатности, начину пружања 
угоститељских услуга, разврставању угоститељских објеката и минималним техничким 
условима за уређење и опремање угоститељских објеката („ Сл. гласник РС“ бр. 48/12 и 
58/16), 
- Правилника о садржини регистра туризма и докумантацији потребној за регистрацију и 
евиденцују („Сл. гласник РС“ бр.55/12 и 4/16), 
- Правилникa о облику, садржини и начину вођења евиденције гостију у угоститељском 
објекту за смештај ("Службени гласник РС" бр. 96/09 ), 
- Правилникa о облику, садржини и начину вођења евиденције гостију у домаћој радиности 
("Службени гласник РС", бр. 96/09 ), 
- Правилникa о облику, садржини и начину вођења евиденције гостију у сеоском 
туристичком домаћинству ("Службени гласник РС", бр. 96/2009 ). 
 
  План инспекцијског надзора заснива се на утврђеном стању у области инспекцијског 
надзора и процени ризика.  
 
 Оперативни циљеви туристичке инспекције усмерени су на смањење броја 
нерегистрованих субјеката и повећање уплате боравишне таксе у буџет oпштине Ариље 
 
 Редован инспекцијски надзор се врши реализацијом активности: 
- контрола регистрације субјеката и спречавање обављања делатности и вршења активности 
нерегистрованих субјеката, 
- контрола наплате и уплате боравишне таксе, 
- контрола обављања угоститељске делатности и испуњености минимално техничких и 
санитарних услова у објектима домаће радиности, 
- контрола обављања угоститељске делатности и испуњености минимално техничких услова 
у сеоским туристичким домаћинствима, 



- контрола истицања и придржавања прописаног радног времена угоститељских објеката за 
исхрану и пиће, 
- превентивне мере: упозоравање надзираног субјекта о његовим обавезама из закона и 
других прописа, као и о прописаним радњама и мерама управљеним према надзираном 
субјекту и санкцијама за поступања супротна тим обавезама; указивање надзираном 
субјекту на могућност наступања штетних последица његовог пословања или поступања. 
 
 Планиране активности врше се током целе године, на територији општине Ариље. 
 
 Поред редовног-планираног инспекцијског надзора туристичка инспекција врши и 
ванредне инспецијске контроле инициране представкама грађана, прати и анализира стање 
у области инспекцијског надзора и делокруга рада туристичке инспекције са освртом на 
процене ризика, сачињава евиденције, извештаје, усклађује и координира инспекцијски 
надзор са другим инспекцијским органима, предузима превентивне активности и предлаже 
органима државне управе и јединици локалне самоуправе и другим имаоцима јавних 
овлашћења предузимање активности и мера на које су овлашћени.  
 Једно од средстава остварења циља инспекцијског надзора представља превентивно 
деловање што подразумева тачно и правовремено информисање грађана, пружање стручне 
и саветодавне подршке и помоћи физичким лицима, предузетницима и правним лицима, 
објављивање важећих прописа, давање предлога, покретање иницијатива, упућивање 
дописа са препорукама и сл. 
  Поред превентивног деловања туристичка инспекција, у циљу брзог и делотворног 
реаговања на појаве незаконитости, небезбедности и спречавање штете, изриче мере за 
отклањање незаконитости и посебне мере наредбе и забране као и казнене мере - 
подношење захтева за покретање прекршајног поступка и издавање прекршајног налога 
како би се постигло усклађивање стања са законом, другим прописом и безбедношћу 
 Туристичка инспекција врши и ванредни непланирани инспекцијски надзор 
инициран представкама грађана. Представке имају дејство иницијативе за покретање 
поступка, а подносиоци тих иницијатива немају својство странке у поступку који се може 
покренути на основу те иницијативе. Инспектор неће покренути поступак по службеној 
дужности на основу представке ако је процењен незнатан ризик или је посреди злоупотреба 
права. Како је инспекцијски надзор сразмеран процењеном ризику, ток и брзина поступања 
инспектора по представци зависиће од процењеног степена ризика, тако да предност има 
виши степен ризика (безбедност, живот и здравље људи, животна средина, јавни приходи). 
 
 
 
 
        туристички инспектор 
 


